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 انًهخَّص

ظعٗ انباحث يٍ خالل ْرِ اندزاظة إنٗ قٛاض انعالقةة يةٍٛ انافا ةة انيُيًٛٛةة ٔق بٛةر إاازو اناةٕاو ان ةايهة 

نهصةُااا  انًعدَٛةةح حٛةث قعيبةس إاازو اناةٕاو ان ةايهة يةٍ انًٕظةٕاا   METALLICO  ٙ يؤظعة 

ة ًا ا ٔأظاظةٛاا  ةٙ َاةاد إاازو انًعاصسو يحػ اْيًاو انًُيًا  ي كم ااوح ٔقًا ِّم انافا ة انيُيًٛٛة اايالا يٓ

انإاو ان ايهةح حٛث قعٓى ْرِ اندزاظة  ٙ قفدٚى انيٕصٛا  ٔانًفيسحا  انًُاظبة نهًؤظعة يحةم اندزاظةة 

ا  ا ٚصااا ق ةٕزِ َيٛاةة االقيةّ يبٛ يةّ انيةٙ قةصااا ق ةٕزا ًا انعايهة  ٙ انف اع انصُااٙ انر٘ ٚ كم ق اااا يٓ

و ييصًٛى أأا  االخيباز انًُاظةبة ٔانيةٙ قًاهةا ياالظةيباَة َٔ ةرْا ٔقعيى  ّٛ انًُا عةح ٔ ٙ ظبٛم ذنكح قا

 82اهةٗ اُٛةة قًاهةا ية   0202ٔآذاز  0202خةالل ان يةسو انًًيةدو يةٍ شةٓس شةباغ   ٙ انًؤظعة انًؤظعة

ةةم انباحةةث إنةةٗ ٔرةةٕا االقةةة ازقباغٛةةة ذا  االنةةة إحصةةا ٛة اُةةد  291اةةايالا يةةٍ أصةةم  ح ٔقةةد قٕصل اةةايالا

يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ ق عٛةةم انً ةةازجة ٔانعًةةم اناًةةااٙ  ةةٙ انًؤظعةةةح  2.21يعةةيٕٖ أن ةةا ٚعةةأ٘ 

يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ  2.21ٚعةةأ٘ ٔٔرةةٕا االقةةة ازقباغٛةةة ذا  االنةةة إحصةةا ٛة اُةةد يعةةيٕٖ أن ةةا 

ق بٛر انيحعٍٛ انًعيًس  ٙ انًؤظعةح ٔٔرٕا االقة ازقباغٛة ذا  االنة إحصا ٛة اُد يعيٕٖ أن ا ٚعأ٘ 

يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيةٍٛ انيسجٛةص اهةٗ انعًةال   ةٙ انًؤظعةةح ٔٔرةٕا االقةة ازقباغٛةة ذا  االنةة  2.21

يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ انيصاو ٔااى اإلاازو انعهٛا  ٙ انًؤظعةةح  2.21إحصا ٛة اُد يعيٕٖ أن ا ٚعأ٘ 

 2.21ٔجخالصة ااية أظٓس  اندزاظة ٔرٕا االقة ازقباغٛة ذا  االنة إحصا ٛة اُد يعيٕٖ أن ا ٚعأ٘ 

 .نهصُااا  انًعدَٛة  METALLICOانافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة  ٙ يؤظعة 

انًشابسكخ  -اإلداسح انؼهُب -انزحغٍُ انًغزًش -ئداسح انجىدح انشبيهخ -بد انًفزبحُخ: انثمبفخ انزُظًُُخانكهً

 وانؼًم انجًبػٍ.
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Abstract 

The researcher sought through this study to measure the relationship between the 

Organizational Culture and implementing the Total Quality Management at the 

METALLICO Corporation for Metal Industries, in which the Total Quality 

Management is considered a contemporary topic and the center of the 

organizations’ attention in general. The Organizational Culture is a key and 

important factor in the success of the Total Quality Management, in which this 

study contributes to presenting suitable recommendations and proposals for the 

corporation subject of study, which operates in the industrial field, and represents 

an important sector as a result of its relationship with its ever-developing and 

competing environment. For this, the researcher designed the suitable testing 

tool, the questionnaire, which was conducted at the corporation between 

February 0202 and March 0202 over a sample of 80 employees out of a total of 

195. The researcher discovered a 0.05 alpha-level statistical correlated relation 

between the Organizational Culture and the application of the Continuous 

Improvement at the corporation, and between focusing on the clients of the 

corporation and a 0.05 alpha-level statistical correlated relation between the 

Organizational Culture and the commitment and support of the Higher 

Management at the corporation. As a general conclusion, the research showed a 

statistical correlated relationship at a 0.05 alpha level between the Organizational 

Culture and the application of the Total Quality Management at METALLICO 

Corporation for Metal Industries.  

Keywords: Organizational Culture – Total Quality Management – Continuous 

Improvement – Higher Management – Participation and Teamwork.
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 انًمذيخ

قععٗ انًُيًا  إنٗ قحفٛر غاٚاقٓا انكبةسٖ  ْٔةٙ شٚةااو انًُةٕ ٔقعيةٛى ا،زيةادح ٔحٛةث قيعةازع اني ٛةسا  

ٚٓدا ٔرٕاْاح  انًعاصسو اهٗ يخيهف انًعيٕٚا  ٔانيٙ قؤثس  ٙ يعيفبهٓا ٔق سض اهٛٓا قحدٚا  جاٛسو يُٓا

جم ذنك ٚابسْا اهٗ اقخاذ إرسا ا  نًٕارٓة ْرِ انيحةدٚا  يةٍ خةالل أظةهٕم اهًةٙ ٔاعح نهبحةث اةٍ أ ةرل 

ان سق انيٙ قًكُٓا يٍ االظياًاز  ةٙ انعُصةس انب ةس٘ جَٕةّ اناةسٔو انحفٛفٛةة انةر٘ يةٍ انً يةسض أٌ ٚعةعٗ 

 نيحفٛر أْداف انًُيًة يك ا و ٔ عانٛة.

ْيًاو يئاازو انإاو ان ايهة ٔانيٙ قعيبةس ية ٌ قةٕ س انافا ةة انيُيًٛٛةة انًُاظةبة ٚصة  ٔيٍ ْرا انًُ هر را  ا

 ٙ قحفٛر انإاو  ٙ انًؤظعة ٔيانيانٙ ٚعةٓى ي ةكم جبٛةس  ةٙ قحفٛةر انًُيًةة ن اٚاقٓةاح  ٓةٙ قعةعٗ ني ةكٛم 

فا ةة انيُيًٛٛةة اااا  انفسا ٔقًّٛ ٔاقااْاقّ ٔغسق قعايهّ ية  ا،شةخاو ٔا،شةٛا  يةٍ حٕنةّح ٔيانيةانٙ  انا

قععٗ إنٗ قعصٚص قٕرّٛ انعهٕك ٔحم انً كال  انداخهٛة ٔانخازرٛة ٔجٛ ٛة انيعايم ي  انفسازا ح يٍ خةالل 

 يا قًيهكّ يٍ خصا ص قاعهٓا يعيًسو ٔييٕاثسو ابس ا،رٛال.

 ايهة أز انافا ةة انيُيًٛٛةةة  ةٙ ق بٛةةر إاازو اناةٕاو ان ةةٔ ةٙ ْةرا انعةةٛاق قة قٙ ْةةرِ اندزاظةة انًٕظةةٕية:  

 .انافا ة انيُيًٛٛة ٔإاازو انإاو ان ايهةنيحأل انٕقٕف اهٗ غبٛعة انعالقة انفا ًة يٍٛ 

إذا أزااا  انًُيًةة ا،خةر يً ٓةٕو إاازو اناةٕاو ان ةايهةح ال يةد نٓةا يةٍ انعًةم اهةٗ قسظةٛ  انافا ةة حٛث أَةّ 

انً ةازجة ي  كةةازْى ٔحةةم انً ةةاجم ٔاقخةةاذ انيُيًٛٛةة  ةةٙ يٛ يٓةةا انداخهٛةةة ٔانيةٙ ٚ ةةعس  ٛٓةةا انعةةايهٌٕ يحسٚةةة 

ٙ انافا ةة ٔ ةٙ غسٚفةة أاا  انفسازا ح ٔاايباز ذنك يًااية قاادو أظاض  ٙ انعًمح ُٚةي  آُةا ق ٛٛةس رةرز٘  ة

 انعًم.

: يشكهخ انذساعخ ورغبؤًلرهب  أوًلا

نهصةةُااا  انًعدَٛةةة ياايًةةاا أَيًةةة رةةٕاو  ةةٙ اًهٓةةاح نةةرا قٓةةيى يانافا ةةة  METALLICOقايةةا يؤظعةةة 

انيُيًٛٛة  ٙ يٛ يٓا انداخهٛةح ٔيُا ا اهٗ يا ظبر  ئٌ إشكانٛة اندزاظة قيٓس يٍ خالل غسد انيعاؤل ا،ظةاض 

 انيانٙ:

 نهصُبػبد METALLICOيب دوس انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ فٍ يإعغخ 

 انًؼذَُخ ؟
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ع اٍ اإلشكانٛة انس ٛعة انيعاؤال  ان ساٛة انيانٛة:  ٔٚي سل

 ؟انًؤظعة يحم اندزاظةيا أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق عٛم انً ازجة ٔانعًم اناًااٙ  ٙ  -

 ؟ ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةيا أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق بٛر انيحعٍٛ انًعيًس  -

 ؟ ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةيا أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انيسجٛص اهٗ انعًال   -

 ؟ ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةيا أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انيصاو ٔااى اإلاازو انعهٛا  -

 ثبَُاب: فشضُبد انذساعخ

 ن سض اإلراية اٍ ا،ظ هة ان ساٛة انً سٔحة  ٙ اإلشكانٛة ظٛيى غسد ان سظٛا  انيانٛة:

ال قٕرد االقة ازقباغ ذا  االنة إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيةٍٛ ق عٛةم انً ةازجة ٔانعًةم اناًةااٙ  -

  ٙ انًؤظعة يحم اندزاظة.

ال قٕرةةد االقةةة ازقبةةاغ ذا  االنةةة إحصةةا ٛة يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ ق بٛةةر انيحعةةٍٛ انًعةةيًس  ةةٙ  -

 انًؤظعة يحم اندزاظة.

االنة إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ انيسجٛص اهٗ انعًةال   ةٙ انًؤظعةة  ال قٕرد االقة ازقباغ ذا  -

 يحم اندزاظة.

ال قٕرةةد االقةةة ازقبةةاغ ذا  االنةةة إحصةةا ٛة يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ انيةةصاو ٔااةةى اإلاازو انعهٛةةا  ةةٙ  -

 انًؤظعة يحم اندزاظة.

 ثبنثاب: يُهجُخ انذساعخ

ايًد انباحث ي كم أظةاض اهةٗ انًةُٓ  انٕصة ٙ  ةٙ انبحةثح  ةاَ هر يةٍ يٓدف انٕصٕل إنٗ َيا   اًهٛةح ا

ٔصف انً كهة انيٙ ٚععٗ إنٗ ازاظيٓا ثى أرسٖ ازاظة يعحٛة ْٕٔ أظةهٕم يةٍ أظةانٛ  انًةُٓ  انٕصة ٙح 

اظي اع يٍ خالنّ قحدٚد ٔقحهٛةم انعٕايةم انًةؤثسو اهةٗ يي ٛةسا  انً ةكهةح ٔقةد اايًةد  ةٙ ظةبٛم ذنةك اهةٗ 

ع انٕاظةةعٍٛ  ةةٙ يٕظةةٕع اندزاظةةةح ٔانًعاُٚةةة انًٛداَٛةةة انًيكةةسزو نهًؤظعةةة يحةةم اندزاظةةةح انفةةسا و ٔاالغةةال

ٔيسارعة انكي  ٔا،يحاث ٔاندزاظا  انًيعهفة يًي ٛسا  اندزاظةح ٔجم ذنك ًٚكةٍ قصةُٛ ّ ظةًٍ انًصةااز 

 ٛةةر اندزاظةةة اناإَٚةةةح ثةةى قةةاو ييصةةًٛى يصةةااز انًعهٕيةةا  ا،ٔنٛةةة ٔانيةةٙ قيًاةةم يةة أا  انبحةةث انًُاظةةبة نيُ

 ٔانحصٕل اهٗ انًعهٕيا  ٔقحهٛهٓا.

ٔ ٙ ظبٛم ذنك جاٌ اليد يٍ قحدٚد يايً  ٔاُٛة اندزاظةح حٛث ٚيًام انًايً  ا،صم نهدزاظة يانعايهٍٛ  ٙ 

يٕظ اةةاح يةةٕشاٍٛ اهةةٗ اةةدا يةةٍ  291نهصةةُااا  انًعدَٛةةة ٔانةةرٍٚ ٚبهةة  اةداْى  METALLICOيؤظعةة 

 .شخص يٍ انعايهٍٛ  82انٕظا فح ٔقًاها انعُٛة  ي  
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 ساثؼاب: يزغُشاد انذساعخ

 ٚععٗ انباحث إنٗ ازاظة أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة  ٙ يؤظعة 

METALLICO ظ ٔرٕا يي ٛسٍٚ ٔاحد يعيفم ٔآخس قاي ح ًْٔا اهٗ ان كم نهصُااا  انًعدَٛة يهحا

 انيانٙ:

 انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انًؤظعة. انًزغُش انًغزمم:

 إاازو انإاو ان ايهة  ٙ انًؤظعة. انًزغُش انزبثغ:

 خبيغاب: أهذاف انذساعخ

ان ةايهةح ٔقٓةدف يةٍ قععٗ اندزاظة إنٗ قعهٛػ انعٕ  اهةٗ أز انافا ةة انيُيًٛٛةة  ةٙ ق بٛةر إاازو اناةٕاو 

 خالل ذنك إنٗ:

 قحدٚد أثس أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق عٛم انً ازجة ٔانعًم اناًااٙ  ٙ انًؤظعة يحم اندزاظة. -

 قٛاض أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق بٛر انيحعٍٛ انًعيًس  ٙ انًؤظعة يحم اندزاظة. -

 انًؤظعة يحم اندزاظة.قٕظٛح أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انيسجٛص اهٗ انعًال   ٙ  -

 قحدٚد أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انيصاو ٔااى اإلاازو انعهٛا  ٙ انًؤظعة يحم اندزاظة. -

 ى َيا اّ اهٗ انًؤظعا  انً ايٓة.حٛث ٚيعى ْرا انًٕظٕع يئيكاَٛة قعًٛ

 عبدعاب: أهًُخ انذساعخ

 ا،ًْٛة ا،جااًٚٛة -2

قيًام ا،ًْٛة ا،جااًٚٛة نهدزاظة  ٙ انُيا   انيٙ ًٚكٍ أٌ قيٕصم إنٛٓةا يةٍ َةاحٛيٍٛ انُيسٚةة انعهًٛةةح حٛةث 

قعيبس إاازو انإاو ان ةايهة يةٍ انًٕظةٕاا  انًعاصةسو يحةػ اْيًةاو انًُيًةا  ي ةكم اةاوح ٔقًا ِّةم انافا ةة 

ا ٔأظاظٛاا  ٙ َاةاد إاازو اناةٕاو ان ةايهة ًا ح ٔحٛةث قعيبةس انًعس ةة انعهًٛةة قساجًٛةة قة قٙ انيُيًٛٛة اايالا يٓ

 ْرِ اندزاظة  ٙ يحأنة نيفدٚى قًٛة اهًٛة أجااًٚٛة يعا ة. 

 ا،ًْٛة انعًهٛة -0

قيًام ا،ًْٛة انعًهٛة نٓرِ اندزاظة  ٙ انُيا   انعًهٛة انيٙ ظييٕصم إنٛٓا ٔإظةٓايٓا  ةٙ قحدٚةد االقةة انافا ةة 

ٔإظٓايٓا  ةٙ يعاناةة يعةط انً ةاجم  METALLICO ٙ يؤظعة  انيُيًٛٛة يي بٛر إاازو انإاو ان ايهة

ٔقفةةدٚى انيٕصةةٛا  ٔانًفيسحةةا ح ٔإيكاَٛةةة قعًةةٛى َيةةا   ْةةرِ اندزاظةةة اهةةٗ يؤظعةةا  ي ةةايٓة  ةةٙ انف ةةاع 

ا ٔقعيى  ّٛ انًُا عة. ا ٚصااا ق ٕزِ َيٛاة االقيّ يبٛ يّ انيٙ قصااا ق ٕزا ًا  انصُااٙ انر٘ ٚ كم ق اااا يٓ
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 نذساعخعبثؼاب: حذود ا

يٓدف انٕصٕل إنٗ َيا   أجاس اقة ٔيٕظٕاٛةح ظعٗ انباحث إنةٗ قحدٚةد اندزاظةة ي ةكم اقٛةر يةٍ انُةٕاحٙ 

 انًٕظٕاٛة ٔانًكاَٛة ٔانب سٚة ٔانصياَٛةح ْٔٙ اهٗ ان كم انيانٙ:

حٛث قيُأل اندزاظة قفٛٛى أز انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة  ٙ  انحذود انًىضىػُخ: -

 نهصُااا  انًعدَٛة. METALLICOيؤظعة 

نهصُااا  انًعدَٛة  METALLICOحٛث أرسٚا اندزاظة اهٗ انعايهٍٛ  ٙ يؤظعة  انحذود انًكبَُخ: -

  ٙ يفسْا ا،ظاض  ٙ يٛسٔ .

اةايالا يةٍ أصةم  82دزاظةة اُٛةة يةٍ انعةايهٍٛ  ةٙ انًؤظعةة قًاهةا ية  حٛةث قيُةأل ان انحذود انجششَخ: -

291. 

ان يسو انًًيدو يةٍ شةٓس شةباغ حٛث قى ق بٛر اندزاظة اهٗ انعايهٍٛ  ٙ انًؤظعةخالل  انحذود انضيبَُخ: -

 .0202ٔآذاز  0202

 انًجحث األول: انثمبفخ انزُظًُُخ

: يفهىو انثمبفخ انزُظًُُخ  أوًلا

اإلاازو إنٗ قعسٚف يحدا نهافا ة انيُيًٛٛةح ٔإًَةا غةٕزٔا انكاٛةس يةٍ انيعةازٚف انيةٙ ٚ هة  نى ٚيٕصم اهًا  

 اهٛٓا انيداخم ٔإٌ جاٌ يععٓا ٚكًم يععٓا اٜخس  ٙ انعدٚد يٍ انُٕاحٙح ٔ ًٛا ٚهٙ يعط انيعازٚف:

ف  -2 نفةٛى انيةٙ انافا ة انيُيًٛٛة ي َٓا:  ابازو اٍ يإًاة يٍ االايفةااا  ٔانيٕقعةا  ٔا Wheelenاسل

 .(0222)يالل انعكازَةح  ٚ يسك يٓا أاعا  انًُيًة 

ي َٓةةا:  ياًةةٕع انًعةةهًا  ا،ظاظةةٛة انيةةٙ ٔظةةعيٓا اناًااةةةح اجي ةة يٓا أٔ  E. H. Scheinٔاس ٓةةا  -0

غٕزقٓا اُد حم ي اجم انًُيًة انخاصة يانيكٛف ي  انًحٛػ انخازرٙ ٔانيكايم انداخهٙح ٔانيٙ أثبيا 

قهفةٍ نعاعةةا  اناةدا اهةٗ أظةاض أَٓةةا ان سٚفةة انصةحٛحة نةكازاك ٔاني كٛةةس   عاٚاقٓةاح ٔيُةّ ًٚكةٍ أٌ

 .(0222)يانكبٛس يٕيدٍٚح  ٔاإلحعاض اُد يٕارٓة انً اجم 

 ئٌ انافا ة انيُيًٛٛة ْٙ:  َياو خاو يٍ انًعاَٙ انً يسجة ٔانيٙ قحدا ان سٚفة  Hofstedأيا حع   -2

 .(Jokobus smit, 2011) انيٙ ٚعًم يٓا انعايهٌٕ يدزرة جبٛسو 

يجًىػااخ يااٍ انمااُى وانزمبنُااذ وانزصااشفبد ٔيةةٍ ْةةرِ انيعسٚ ةةا  ًٚكةةٍ انفةةٕل يةة ٌ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ْةةٙ  

وانغهىكُبد انزٍ َشزشن ثهب أفشاد انزُظُى داخم انًُظًاخ  وياٍ يًُضارهاب أَهاب ركزغات ورهماٍ ثاٍُ األفاشاد 

  .ورغزؼًم كأداح نحم انًشبكم انزُظًُُخ
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 س انثمبفخ انزُظًُُخب: يشاحم رطىثبَُا 

 :(0222)اييعاو ااشٕز٘ح  يس  انافا ة انيُيًٛٛة يعدو يساحم أثُا  ق ٕزْا يٍ أيسشْا

يسحهة انعفالَٛة: قعًُا انُيس إنٗ انعايةم يةٍ يُيةٕز يةاا٘ يحةاح يًعُةٗ قصٔٚةدِ يحةٕا ص يااٚةة  -2

 ،اا  يٓايّ حٛث قى اايباز انعايم آنة ٔقااْم ق ثٛس انعالقا  االَعاَٛة.

يسحهة انًٕارٓة: يدأ  ي  ظٕٓز انُفايا  انعًانٛةة ٔاالْيًةاو يانعالقةا  االَعةاَٛة ٔيحاظةبة اإلاازو  -0

 ٙ حانةة إًْةال انعُصةس االَعةاَٙ ٔقةد أاٖ انحةسو اهةٗ يةُح ان ةسا حفٕقةّ ٔقكهٛ ةّ يٕارباقةّ إنةٗ 

 قصااد قٛى انحسٚة ٔاالحيساو ٔانيفدٚس.

ييُفةم اإلاازو يةٍ انًةدٚسٍٚ إنةٗ انعةايهٍٛح قعةًُا  يسحهة اإلرًاع  ٙ انسأ٘: اقعًا ْرِ انًسحهةة -2

ٔ  Xقعصٚص ي ٕٓو ٔأًْٛة انفٛى اإلاازٚة حٛث ق سقا انًسحهة يٍ خالل ْرا انً ٕٓو إنةٗ  سظةٛا  

Y .نيسظٛ  يإًاة يٍ انفٛى  ٙ جم  سظٛة 

 يسحهة انعاغ ٛة: شدا  اهٗ أًْٛة انً ااس ٔا،حاظٛط ياايباز اإلَعاٌ نٛط ياسا آنة. -2

اإلاازو يا،ْداف: زجص  اهٗ يبااا ان ٕزٖ ٔانً ازجة يٍٛ اإلاازو ٔانعايهٍٛ  ٙ اًهٛةا   يسحهة -1

اقخاذ انفساز ٔانيخ ٛػ ٔانيُعٛر ٔاالشساف ٔقحدٚد انًعؤٔنٛا  انً يسجة ٔٔظ  ٔقُ ٛر انعٛاظةا  

 انالشية نيحفٛر أْداف انًُيًة.

اإلاازٚةة ياظةيخداو يُٓاٛةة اني ةٕٚس يسحهة اني ٕٚس انيُيًٛٙ: قعًُا قحهٛةم ا، كةاز ٔانًعهٕيةا   -6

انياَيًٛٙ يٕظ  انخ ػ اَٜٛة ٔانًعيفبهٛةح يا يٓد نيٕٓز ي اْٛى ٔقةٛى ردٚةدو جاالْيًةاو يانعالقةا  

 االَعاَٛة ٔانإاَ  انيفًٛة ٔازاظة ظ ٕغ انعًم ٔاالرٓاا ٔحاال  انيٕقس ٔاالَ عال.

ا يٍ ي -7 ساحةم اني ةٕز انعةايفة انيةٙ يةس  يٓةا انفةٛىح انٕاقعٛة: ًٚام ق ٕز انفٛى  ٙ ْرِ انًسحهة يصٚاا

ابةةس إازاك اًةةم انًةةدٚسٍٚ نً ٓةةٕو انفٛايةةة ٔأًْٛيٓةةا ٔيسااةةاو ظةةسٔف انبٛ ةةة انًحٛ ةةة ٔانيُةةا ط 

 .(0222)ي ُاٌ يسجةح  ٔظٕٓز ي اْٛى ٔيص هحا  ردٚدو
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 ثبنثاب: أثؼبد انثمبفخ انزُظًُُخ

 :(0222)ي ُاٌ يسجةح  ظبعة أيعاا نهافا ة انيُيًٛٛة ْٔٙقاو جم يٍ )أٔزٚهٙ ٔشاقًاٌ ٔجاندٔٚم( ييحدٚد 

اإليةةداع: ْٔةةٕ انةةر٘ ٚعبةةس اةةٍ اني ةةٕٚس ٔقبةةٕل ٔق بٛةةر اال كةةاز أٔ اًهٛةةا  أٔ يُياةةا  أٔ خةةديا   -2

 ردٚدو.

انابا : أ٘ أٌ قكٌٕ اُاصس انافا ةة انيُيًٛٛةة يةٍ قةٛى ٔياةم ٔاةااا  ٔقفانٛةد ٔا يساظةا  ٔغٛسْةا  -0

 ال ٚيعازض ي  اإليداع ٔاني ٕٚس خالل  يسو شيُٛة يحداو.ثايية اهٗ ًَػ ٔاحدح ْٔرا 

 االحيساو: يٍ ظًٍ يكَٕا  انافا ةح انيفدٚس انًيباال يٍٛ جم أاعا  انًُيًة يكا ة يعيٕٚاقٓى. -2

 قٕرّٛ انُاق  انًعيٓد ة: أ٘ انيسجٛص اهٗ َٕاٛة ٔرٕاو انُاق  انً هٕم قحفٛفّ يٍ انعايهٍٛ. -2

اإلرةسا ا  انيةٙ قعًةم اهةٗ قٕرٛةّ انعةايهٍٛ ،اا  انًٓةاو انًُٕغةة اني اصٛم انًٕرٓةة: أ٘ ق اصةٛم  -1

 يٓى.

 قٕرّٛ ان سٚر: أ٘ قحدٚد انًعانى انيٙ قٕرّ  سٚر انعًم ،اا  يٓاو انعًم يانصٕزو انً هٕية. -6

 انيكايم: أ٘ أٌ رًٛ  يكَٕا  انافا ة انيُيًٛٛة قسقبػ ي  يععٓا. -7

 

 حث انثبٍَ: ئداسح انجىدح انشبيهخانًج

:أو  يفهىو ئداسح انجىدح انشبيهخ ًلا

 إٌ يص هح إاازو انإاو ان ايهة ٚيكٌٕ يٍ ثالثة جهًا  ْٙ:

أ٘ قخ ٛػ ٔقُيةٛى ٔقٕرٛةّ ٔيساقبةة جا ةة انُ ةاغا  انًيعهفةة يي بٛةر اناةٕاو جًةا ٚيعةًٍ ذنةك ااةى  ئداسح:

 َ اغا  انإاو ٔقٕ ٛس انًٕازا انالشية.

 أ٘ قهبٛة يي هبا  انعًم ٔقٕقعاقّ. انجىدح:

ْٔةٙ قي هة  ي ةازجة ٔاَةدياف جا ةة يةةٕظ ٙ انًُيًةة ٔيانيةانٙ ُٚب ةٙ إرةسا  انيُعةٛر ان عةال يةةٍٛ  نشابيهخ:ا

 .(0222)يح ٕظ رٕاوح  انًٕظ ٍٛ نحم ي اجم انإاو ٔإرسا  انيحعُٛا  انًعيًسو
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 ٔزا  انعدٚد يٍ انيعازٚف انًيعهفة يئاازو انإاو ان ايهة ٔيُٓا:

ي َٓا:  غسٚفة إلاازو انًُيًة قٓدف إنٗ قحفٛر انيعأٌ ٔانً ازجة  W. Edwarads Demingقعسٚف  -2

انًعيًسو يٍ انعايهٍٛ يانًُيًة يٍ أرةم قحعةٍٛ انعةهعة أٔ انخديةة ٔا،َ ة ة انيةٙ قحفةر زظةا انعًةال  

 .(0229)خياو انعحًٛا ح  ٔظعااو انعايهٍٛ ٔيي هبا  انًايً  

فةٙ شةايم ٚٓةدف إنةٗ قحفٛةر حارةا  ٔقٕقعةا  انعًٛةم قعسٚف يعٓد انإاو ان ٛدزانٙ ي َٓا:  يةُٓ  ق بٛ -0

 حٛةةث ٚةةيى اظةةيخداو ا،ظةةانٛ  انكًٛةةة يةةٍ أرةةم انيحعةةٍٛ انًعةةيًس  ةةٙ انعًهٛةةا  ٔانخةةديا   ةةٙ انًُيًةةة 

 .(0222)ي يٌٕ اندزااجةح 

"ئداسح انجىدح انشبيهخ هاٍ أعاهىة ئداسٌ َماىو ػهاً ػاذح ًٔٚكٍ االظيُياف يٍ ْرِ انيعازٚف ٔغٛسْا ي ٌ 

ويااٍ ثُُهااب انزشكُااض ػهااً انؼاابيهٍُ وانزحغااٍُ انًغاازًش وانؼًاام انجًاابػٍ وانًشاابسكخ وانااذػى  يشركااضاد

 .واًلنزضاو يٍ اإلداسح انؼهُب  وَهذف ئنً رحمُك سضب انضثىٌ يٍ خالل فهى حبجبره ورىلؼبره"

 ُاب: يجبدئ ئداسح انجىدح انشبيهخثبَ

إال أٌ ُْاك اق اق ااو حٕل أْى ا،ظط ٔانًبااا  اهٗ انسغى يٍ قعدا انيعازٚف نً ٕٓو إاازو انإاو ان ايهة

 انيٙ قسقكص اهٛٓا ٔانيٙ ٚا  قبُٛٓا ٔا،خر يٓا اُد يحأنة ق بٛفٓا يُااد ْٔرِ انًبااا ْٙ:

إٌ َااد إاازو انإاو ان ايهة ي كم أظاض ٚعيًد اهٗ خهر ثفا ة قُيًٛٛة يحٛث قُعةاى  ثمبفخ انًُظًخ: -2

ًُيًة ي  يٛ ة إاازو انإاو ان ايهةح ٔقةداٛى االظةيًساز  ةٙ انعًةم ٔ فاةا انفٛى ٔاالقااْا  انعا دو  ٙ ان

نخصا صٓا ٔخهر االقا  اًم يُا و يٍٛ أ سااْا ٔذنك اٍ غسٚر قبُٙ قٛى ٔي اْٛى قا ًة اهةٗ انعًةم 

انيعةأَٙ يً ةةازجة رًٛةة  انعةايهٍٛ يةةٍ خةةالل  ةسق اًةةم يًكُُةةة القيةساد ٔإرةةسا  اني ٛٛةةسا  انًُاظةةبة 

انعًٛةم اةٍ غسٚةر قفةدٚى خةديا  ٔيُياةا  ذا  رةٕاو اانٛةة قسقةٗ نًعةيٕٖ قٕقعةا  يٓدف إزظةا  

 .(0228) ٕاش انيًًٛٙح  ٔاحيٛارا  انعًال 

إاازو انإاو ان ايهة ق يًم اهٗ يإًاةة ي ةاْٛى ٔأظةانٛ  إاازٚةة حدٚاةةح جًةا ق ةيًم اهةٗ  انزذسَت: -0

إاو ان ايهة يُااد ٔنيًكٍٛ انعايهٍٛ يٍ أأا  ال يد يٍ اظيخدايٓا نيًكٍٛ انًُيًة يٍ ق بٛر إاازو ان

ق بٛر ْرِ انً اْٛى ٔاظيخداو أأا  انإاو ي عانٛة ال يد يٍ انيدزٚ  انًكاف ناًٛ  انعايهٍٛ إلجعةايٓى 

 .(Robert Papin, 1995) انًٓازا  ٔانًعازف انالشية نيحفٛر ْرا ان سض
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قعيبةس انخ ةٕو ا،ٔنةٗ  ةٙ ق بٛةر إاازو اناةٕاو ان ةايهة ْةٙ انيةصاو اإلاازو  انزضاو ودػاى اإلداسح انؼهُاب: -2

 Pierre) انعهٛةةا يي بٛةةر ْةةرا انُيةةاو  ةةٙ جةةم أقعةةاو انًُيًةةة ٔاهةةٗ رًٛةة  انًعةةيٕٚا  ٔانعًهٛةةا 

Bergeron, 2004). 

إٌ أظةةاض  هعةة ة انيحعةةٍٛ انًعةةيًس ُٚصةة  اهةةٗ رعةةم جةةم ييٓةةس يةةٍ ييةةاْس  انزحغااٍُ انًغاازًش: -2

 . (0222)دمحم انًاٛهٙح  حعُاا يدقة ظًٍ َ اق انٕاربا  انٕٛيٛة نع ساا ٔانًعؤٔنٍٛ آُاانعًهٛا  ي

نةةٛط انًفصةةٕا يانعًٛةةم انخةةازرٙ أٔ انصيةةصٌ انةةر٘ قكسظةةّ انًُيًةةة جةةم ٔقيٓةةا  انزشكُااض ػهااً انؼًااال : -1

ٔرٕٓاْةةةا ،رةةةم قح ٛةةةصِ ن ةةةسا  يُيااقٓةةةاح ٔذنةةةك اييةةةدا ا يدزاظةةةة انعةةةٕق ٔقحدٚةةةد يي هبةةةا  انصيةةةا ٍ 

 .(Jean Luc Carron, 2001)  ٔاحيٛاراقٓى انحانٛة ٔانًعيفبهٛة ثى قسرًة ذنك إنٗ أْداف ز ٛعة

ٚفةٕو انعًةم اناًةااٙ اهةٗ اشةيساك جةم انعةايهٍٛ  ةٙ انًُيًةة يةٍ اإلاازو انعهٛةا إنةٗ  انؼًم انجًابػٍ: -6

انًخيه ةة  ةٙ  اإلاازو اندَٛا يٍ خةالل قُيةٛى أ فةٙ ٚه ةٙ انحةٕارص انًصة ُعة يةٍٛ انًعةيٕٚا  انيُيًٛٛةة

)أشةسف انعةٛد  انًُيًة يٓدف انفٛاو يعًهٛا  اني ٕٚس ٔاني ٛٛس  ٙ إغاز يٍ انرجا  ٔانيخٛم ٔاالييكازٚةة

 .(0227أحًد دمحمح 
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 انًجحث انثبنث: اإلطبس انؼًهٍ نهذساعخ

: يُهج انذساعخ  أوًلا

ُٚ هر يٍ ازاظة انيةاْسو جًةا ْةٙ ي ةكم اايًد انباحث  ٙ ازاظيّ ْرِ اهٗ انًُٓ  انٕص ٙ انيحهٛهٙ انر٘ 

اقٛرح ٔٚعبس آُا يان سق انكًٛةة ٔانُٕاٛةة نٛصةم إنةٗ قحهٛةم اُاصةسْا ٔيي ٛساقٓةا يٓةدف انحصةٕل اهةٗ 

انخالصا  ٔاالظيُيارا ح ٔ ٙ ظبٛم ذنك أاد انباحث اظيباَة ٔاايًدْا ي كم أظاض نهحصٕل اهٗ انبٛاَا  

ةا نٓةرا ان ةسض ٔقةاو ييٕشٚعٓةا اهةٗ رًٛة  انعةايهٍٛ  ةٙ انًؤظعةة يحةم  ا،ٔنٛةح ٔقةد قةاو ييصةًًٛٓا خصٛصا

اندزاظةح جًا اايًد اهٗ انًصااز اناإَٚة انًيًاهة يانكي  ٔانًُ ٕزا  ٔاندزاظا  ٔانسظا م نًعاناة انفعةى 

 انُيس٘ نهدزاظة.

 

 ثبَُاب: يجزًغ وػُُخ انذساعخ

ياالظةةيُاا إنةةٗ ي ةةكهة اندزاظةةة ٔ سظةةٛاقٓا ٔأْةةدا ٓاح ٔيعةةب  اقعةةاع يايًةة  اندزاظةةة ٔاةةدو إيكاَٛةةة إرةةسا  

ازاظة اهٗ رًٛ  أ ساا يايًة  اندزاظةةح قةاو انباحةث ياالايًةاا اهةٗ انعُٛةة انع ةٕا ٛة انبعةٛ ة ٔانيةٙ قًاةم 

عةةةايهٍٛ  ةةةٙ يؤظعةةةة شةةةخص يةةةٍ ان 82يٕظ اةةةاح ٔقًاهةةةا انعُٛةةةة  يةةة  291يايًةةة  اندزاظةةةة ٔانةةةر٘ ٚبهةةة  

METALLICO  يٕظ اا. 72نهصُااا  انًعدَٛةح اظياام يُٓى 

 

 ثبنثاب: أداح انذساعخ

حٛةث قعيبةس االظةيباَة ا،ااو انًال ًةةة نهدزاظةةح قةاو انباحةةث يئاةداا اظةيباَة يفعةةًة اهةٗ يحةٕزٍٚ أظاظةةٍٛٛح 

دٖ قةٕا س انافا ةة انيُيًٛٛةة إظاف إنٗ قعى ييعهر يانبٛاَا  ان خصٛةح ٔقد ْدف انًحٕز ا،ٔل إنٗ قٛةاض ية

 ٙ انًؤظعة يحم اندزاظة ٔذنك يٍ خالل قععة أظ هةح جًا ْدف انًحٕز انااَٙ إنٗ قٛاض يدٖ ق بٛر إاازو 

ظؤاالا قى قفعًٛٓا إنٗ أزيعة أيعااح قُأل انبعد ا،ٔل  يةدٖ  22انإاو ان ايهة  ٙ انًؤظعةح ٔذنك يٍ خالل 

نعًةةم اناًةةااٙ ٔانً ةةازجةح ٔاناةةاَٙ يةةدٖ ق بٛةةر إاازو اناةةٕاو ان ةةايهة ق بٛةةر إاازو اناةةٕاو ان ةةايهة نآةةة ا

نآة انيحعٍٛ انًعيًسح ٔاناانث يدٖ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة نآة انيسجٛةص اهةٗ انعًةال ح يةدٖ ق بٛةر 

 .إاازو انإاو ان ايهة نآة االنيصاو ٔانداى نكاازو انعهٛا
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 اًلعزجُبٌاخزجبس لىح ثجبد فمشاد ساثؼاب: 

يٓدف قحدٚد قٕو ثبا   فسا  االظيبٛاٌح قاو انباحث يةئرسا  اخيبةاز أن ةا جسَٔبةاى اهةٗ جةم  فةسو يةٍ  فةسا  

 االظيبٛاٌ اهٗ حدٖح ٔقٕصم إنٗ انُيا   انيانٛة:

 ( يؼبيم ثجبد فمشاد اإلعزجُب1ٌانجذول سلى )

 

 يؼبيم أنفب كشوَجبخ

 %67 انافا ة انيُيًٛٛة انًحٕز ا،ٔل

 %62.1 ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة نآة انعًم اناًااٙ ٔانً ازجة انًحٕز انااَٙ )انبعد ا،ٔل(

 %72 ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة نآة انيحعٍٛ انًعيًس انًحٕز انااَٙ )انبعد انااَٙ(

 %86 ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة نآة انيسجٛص اهٗ انعًال  انًحٕز انااَٙ )انبعد اناانث(

 %79 ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة نآة االنيصاو ٔانداى نكاازو انعهٛا انًحٕز انااَٙ )انبعد انساي (

 

قى حعام يعايم أن ا جسَٔباى نعَعاق انداخهٛةح ٔيه ا  ( قٕو ثبا   فسا  االظيباَةح حٛث2ٚيٓس انادٔل زقى )

% نهًحةٕز اناةاَٙ )انبعةد اناةاَٙ(ح 72نهًحةٕز اناةاَٙ )انبعةد ا،ٔل(ح ٔ %62.1%  نهًحةٕز ا،ٔلح 67ٔ انُع 

% نهًحٕز انااَٙ )انبعد انساي (ح ْٔٙ َع  رٛدو رداا ًٚكٍ االايًاا 79% نهًحٕز انااَٙ )انبعد اناانث(ح 86ٔٔ

 .اهٛٓا  ٙ َيا   اندزاظة
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 بيغاب: رحهُم انجُبَبد انشخصُخخ

 انشخصُخ( انجُبَبد 2انجذول سلى )

 انُغجخ انًئىَخ انزكشاساد انجُبَبد انشخصُخ

 انجُظ
 %64.38 47 ذجس

 %35.62 06 اَاٗ

 انًغزىي انزؼهًٍُ

 %72.60 12 اراشو رايعٛة

 %21.92 26 يارعيٛس

 %5.48 2 اجيٕزاِ

 عُىاد انخجشح

 %49.32 26 ظُٕا  1أقم يٍ 

 %27.40 02 ظُٕا  22إنٗ  6يٍ 

 %23.29 27 ظُٕا  22أجاس يٍ 

 انؼًش

 %34.25 01 01إنٗ  02يٍ 

 %20.55 21 22إنٗ  06يٍ 

 %24.66 28 21إنٗ  22يٍ 

 %20.55 21 21أجاس يٍ 

 

 ( انُيا   انيانٛة:0ٚيٓس انادٔل زقى )

يا َعبيٓى  06% أيا ادا اإلَاث 62.28يا َعبيٓى  72يٍ أصم  27اٌ ادا انرجٕز  انجُظ:  -

21.60.% 

% ٚحًهٌٕ إراشا  رايعٛةح 70.62أظٓس  َيا   اإلظيبٛاٌ اٌ يا َعبيّ  انزؼهًٍُ:انًغزىي   -

 % ٚحًهٌٕ شٓااو اندجيٕزاِ.1.28%  يُٓى ٚحًهٌٕ يارعيٛسح ٔ 02.90ٔ

ظُٕا ح ٔأٌ  1% ندٚٓى خبسو أقم يٍ 29.20أظٓس  َيا   اإلظيبٛاٌ اٌ يا َعبيّ  عُىاد انخجشح:  -

ظُٕا   ٙ  22% ندٚٓى خبسو أجاس يٍ 02.09 ح ٔأٌ ظُٕا 22إنٗ  6% ندٚٓى خبسو يٍ 07.22

 انعًم.

ظُة ْٙ  01إنٗ  02أظٓس  َيا   اإلظيبٛاٌ اٌ َعبة انرٍٚ ٚبه ٌٕ يٍ انعًس يٍٛ  انؼًش: -

%ح ٔأٌ انرٍٚ ٚبه ٌٕ يٍ 02.11ظُة  22إنٗ  06%ح ٔأٌ انرٍٚ ٚبه ٌٕ يٍ انعًس يٍ 22.01

 %.02.11ظُة  ُعبيٓى  21ٌٕ %ح أيا انرٍٚ ٚ ٕق02.66ظُة  21إنٗ  22انعًس يٍ 
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 عبدعاب: انزحهُم اًلحصبئٍ نًحبوس اًلعزجُبٌ

 ( انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ انًإعغخ3انجذول سلى )

 انفمشاد #
اوافك 

 ثشذح
 ًل اوافك يحبَذ اوافك

ًل اوافك 

 ثشذح

انًزىعظ 

 انحغبثٍ

اًلَحشاف 

 انًؼُبسٌ

2. 

َزى رجبدل اِسا  

واألفكبس 

وانًؼهىيبد ثٍُ 

انؼبيهٍُ فٍ 

 انًإعغخ

 2 2 22 01 22 انيكساز

2.22 1.22 
 %5.48 %5.48 %13.70 %34.25 %41.10 انُعبة%

0. 

َغىد داخم 

انًإعغخ 

اًلحزشاو وانزمذَش 

انًزجبدل ثٍُ 

 انؼبيهٍُ

 0 2 1 07 21 انيكساز

1.78 1.53 
 %2.74 %5.48 %6.85 %36.99 %47.95 انُعبة%

2. 

رشجغ انًإعغخ 

انؼبيهٍُ ػهً 

اإلثذاع فٍ 

 ػًههى

 6 8 21 02 02 انيكساز

2.34 2.77 
 %8.22 %10.96 %20.55 %27.40 %32.88 انُعبة%

2. 

انثمبفخ انزُظًُُخ 

داخم انًإعغخ 

 لبثهخ نهزطىَش

 8 8 27 28 00 انيكساز

2.48 2.63 
 %10.96 %10.96 %23.29 %24.66 %30.14 انُعبة%

1. 

َزى اعزخذاو 

انثمبفخ انزُظًُُخ 

داخم انًإعغخ 

يٍ أجم رىجُه 

عهىن انؼبيهٍُ 

وحم يشبكههى 

 انزُظًُُخ

 6 7 22 00 08 انيكساز

2.19 2.98 
 %8.22 %9.59 %13.70 %30.14 %38.36 انُعبة%

6. 
رُظش انًإعغخ 

نهؼبيهٍُ كًىسد هبو 

 ولُ ِّى

 2 2 6 06 22 انيكساز
1.56 1.77 

 %0.00 %1.37 %8.22 %35.62 %54.79 انُعبة%
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7. 

رهزى انًإعغخ 

ثزىفُش ثُئخ ػًم 

 يُبعجخ

 2 2 7 07 27 انيكساز

1.66 1.65 
 %1.37 %1.37 %9.59 %36.99 %50.68 انُعبة%

8. 

َشؼش انؼبيهىٌ 

داخم انًإعغخ 

 ثبًلَزًب 

 0 2 22 07 22 انيكساز

1.88 1.36 
 %2.74 %4.11 %13.70 %36.99 %42.47 انُعبة%

9. 

َزى رجبدل انحذَث 

فٍ أيىس انؼًم 

ثٍُ انؼبيهٍُ ثهغخ 

ويصطهحبد 

وػجبساد 

 يشزشكخ

 2 2 22 22 09 انيكساز

1.82 1.47 
 %1.37 %1.37 %15.07 %42.47 %39.73 انُعبة%

 1.26 1.97 يجًىع فمشاد انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ انًإعغخ

 

% ٔا فةةٕا( 22.01% ٔا فةةٕا ي ةةدوح 22.22ٔ)(: اٌ غانبٛةةة انعةةايهٍٛ  ةةٙ انًؤظعةةة 2ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى )

% 27.91ٚعيفدٌٔ ي ٌ انعايهٍٛ  ٙ انًؤظعة ٚيباانٌٕ اٜزا  ٔا، كاز ٔانًعهٕيا   ًٛا يُٛٓىح ٔأٌ غانبٛيٓى )

% ٔا فٕا( ٚسٌٔ أٌ االحيساو ٔانيفدٚس انًيباال ٚعٕا يةٍٛ انعةايهٍٛ  ةٙ انًؤظعةةح ٔأٌ 26.99ٔا فٕا ي دوح ٔ

% ٔا فةةٕا( ٚعيفةةدٌٔ يةة ٌ انًؤظعةةة ق ةةا  انعةةايهٍٛ اهةةٗ 07.22% ٔا فةةٕا ي ةةدوح 20.88ٔيعيةةى انعةةايهٍٛ )

% ٔا فةةٕا( اهةةٗ أٌ انافا ةةة 02.66% ٔا فةةٕا ي ةةدوح 22.22ٔاإليةةداع  ةةٙ اًهٓةةىح جًةةا أٌ يعيةةى انعةةايهٍٛ )

% ٔا فةٕا( 22.22% ٔا فةٕا ي ةدوح 28.26ٔانيُيًٛٛة ااخم انًؤظعة قايهةة نهي ةٕٚسح ٔأٌ غانبٛةة انعةايهٍٛ )

سٌٔ ي ٌ انًؤظعة قعيخدو انافا ة انيُيًٛٛة ااخم انًؤظعة يةٍ أرةم قٕرٛةّ ظةهٕك انعةايهٍٛ ٔحةم ي ةاجهٓى ٚ

% ٔا فٕا( ٚسٌٔ ي ٌ انًؤظعة قُيس إنٗ 21.60% ٔا فٕا ي دوح 12.79ٔانيُيًٛٛةح جًا أٌ غانبٛة انعايهٍٛ )

ا غانبٛة انعايهٍٛ ) % ٔا فٕا( ٚعيفةدٌٔ ية ٌ 26.99 دوح ٔ% ٔا فٕا ي12.68انعايهٍٛ جًٕزا ْاو ٔقٛ ِّىح ٔأٚعا

% ٔا فةٕا( 26.99% ٔا فةٕا ي ةدوح 20.27ٔانًؤظعة قٓيى ييٕ ٛس يٛ ةة اًةم يُاظةبةح ٔأٌ يعيةى انعةايهٍٛ )

% 20.27% ٔا فةٕا ي ةدوح 29.72ٔٚ عسٌٔ ياالَيًا  نهًؤظعةح جًا أظٓس  انادٔل ي ٌ يعيةى انعةايهٍٛ )

  ٙ أيٕز انعًم يه ة ٔيص هحا  ٔابازا  ي يسجة. ٔا فٕا( ٚسٌٔ ي ٌ انعايهٍٛ ٚيباانٌٕ انحدٚث

ٔٚيبٍٛ يٍ خالل انًع ٛا  حارة انًؤظعة نبرل انًصٚد يٍ انإٓا  ٙ ظبٛم قبةاال ا، كةاز ٔانًعهٕيةا  يةٍٛ 

انعايهٍٛح ٔرٕٓا أجبس  ٙ ق اٛعٓى اهٗ اإليداع  ٙ اًهٓىح ٔحٛث أٌ انإ انعا د ااخم انًؤظعة يبُٙ اهٗ 

ال أَّ يٍ انًٓى أٌ قععٗ انًؤظعة إنٗ ق ٕٚس انافا ة انيُيًٛٛة ٔإشساك انعةايهٍٛ  ةٙ ْةرِ االحيساو ٔانيفدٚس إ

انخ ٕوح جًا ٚيٓس انحارة نًصٚد يٍ انآد  ٙ انًؤظعة نالْيًاو ييٕ ٛس يٛ ةة اًةم يُاظةبةح ٔقعصٚةص شةعٕز 

 د انعبازا  ٔانًص هحا  انً يسجة.اَيًا  انعايهٍٛ إظا ة نيٕحٛ
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 رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انؼًم انجًبػٍ وانًشبسكخ(: 4انجذول سلى )

# 
 انفمشاد

اوافك 

 ثشذح
 ًل اوافك يحبَذ اوافك

ًل اوافك 

 ثشذح

انًزىعظ 

 انحغبثٍ

اًلَحشاف 

 انًؼُبسٌ

رحااشا انًإعغااخ  .2

ػهاااااااااً راااااااااذسَت 

انؼاااااااااااااااااااااااااابيهٍُ 

ويشااااابسكزهى فاااااٍ 

 حم انًشبكم

 2 0 22 08 22 انيكساز

1.92 1.35 
 %4.11 %2.74 %13.70 %38.36 %41.10 انُعبة%

رماااااااىو انًإعاااااااخ  .0

ثزشاااجُغ انؼااابيهٍُ 

يااااااااااااٍ خااااااااااااالل 

يشاااااابسكزهى فااااااٍ 

 ارخبر انمشاس

 0 2 8 20 08 انيكساز

1.89 1.43 
 %2.74 %4.11 %10.96 %43.84 %38.36 انُعبة%

َغااااااااااااىد فااااااااااااٍ  .2

انًإعغاااااااااخ سو  

انزؼااااابوٌ وانؼًااااام 

 انفشَمٍ

 2 2 7 06 22 انيكساز

1.84 1.44 
 %4.11 %4.11 %9.59 %35.62 %46.58 انُعبة%

رغااااااااااااىد فااااااااااااٍ  .2

انًإعغااخ ػاللاابد 

 طُجخ ثٍُ انؼبيهٍُ

 2 0 6 08 26 انيكساز

1.68 1.62 
 %1.37 %2.74 %8.22 %38.36 %49.32 انُعبة%

 1.46 1.83 رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انؼًم انجًبػٍ وانًشبسكخيجًىع فمشاد 

 

% ٔا فةةةٕا( ٚعيفةةةدٌٔ يةةة ٌ 28.26% ٔا فةةةٕا ي ةةةدوح 22.22ٔأٌ غانبٛةةةة انعةةةايهٍٛ ) :(2ٚيٓةةةس اناةةةدٔل زقةةةى )

% ٔا فةٕا 28.26انًؤظعة قحسو اهٗ قدزٚ  انعايهٍٛ ٔي ازجيٓى  ةٙ حةم انً ةاجمح ٔأٌ يعيةى انعةايهٍٛ )

% ٔا فٕا( ٚعيفدٌٔ ي ٌ انًؤظعة قفٕو يي اٛ  انعايهٍٛ يٍ خالل ي ازجيٓى  ةٙ اقخةاذ انفةسازح 22.82ي دوح ٔ

% ٔا فةٕا( ٚةسٌٔ ية ٌ زٔد انيعةأٌ 21.60% ٔا فةٕا ي ةدوح 26.18ٔجًا ٚيٓس انادٔل ي ٌ يعيى انعايهٍٛ )

% ٔا فةٕا( ٚةسٌٔ 28.26% ٔا فةٕا ي ةدوح 29.20ٔٔانعًم ان سٚفٙ ٚعةٕااٌ انًؤظعةةح ٔأٌ غانبٛةة انعةايهٍٛ )

 ي ٌ االقا  غٛبة يٍٛ انعايهٍٛ قعٕا  ٙ انًؤظعة.

 



 

17 
 

 

حارة انًؤظعة إنٗ انًصٚد يةٍ يةرل انآةد  ةٙ ياةال قةدزٚ  انعةايهٍٛح ٔقعصٚةص ثفا ةة ٔٚيبٍٛ يٍ خالل انُيا   

ي ازجة انعايهٍٛ  ٙ اقخاذ انفساز ٔحم انً كال ح ٔ ٙ حٍٛ أٌ َعبة زٔد انيعةأٌ ٔانعًةم ان سٚفةٙ رٛةدو إال 

قةا  ان ٛبةة الأَّ يٍ انٕاظح أٌ انًؤظعة قحياف نبرل يصٚد يٍ انآد  ةٙ ْةرا انًاةالح إظةا ة إنةٗ قعصٚةص انع

 يٍٛ انعايهٍٛ.

 (: رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انزحغٍُ انًغزًش5انجذول سلى )

# 
 انفمشاد

اوافك 

 ثشذح
 ًل اوافك يحبَذ اوافك

ًل اوافك 

 ثشذح

انًزىعظ 

 انحغبثٍ

اًلَحشاف 

 انًؼُبسٌ

رإيٍ انًإعغخ  .5

ثأٌ انزحغٍُ 

انًغزًش أيش 

 أعبعٍ

 0 0 22 07 20 انيكساز

1.84 1.41 
 %2.74 %2.74 %13.70 %36.99 %43.84 انُعبة%

رطجك انًإعغخ  .6

يجذأ انزحغٍُ 

انًغزًش ػهً 

 جىدح يُزجبرهب

 2 0 1 09 26 انيكساز

1.67 1.66 
 %1.37 %2.74 %6.85 %39.73 %49.32 انُعبة%

رؼزًذ انًإعغخ  .7

طشق ووعبئم 

رحمك انزطىَش 

وانزحغٍُ 

 انًغزًش

 2 1 21 01 02 انيكساز

2.18 1.22 
 %5.48 %6.85 %20.55 %34.25 %32.88 انُعبة%

 1.36 1.89 رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انزحغٍُ انًغزًشيجًىع فمشاد 

 

% ٔا فةٕا( ٚةسٌٔ 26.99% ٔا فٕا ي دوح 22.82ٔ: أٌ يعيى انعايهٍٛ  ٙ انًؤظعة )(1ٚيٓس انادٔل زقى )

ةةا )يةة ٌ انعةةايهٍٛ ٚؤيُةةٌٕ يةة ٌ  % ٔا فةةٕا ي ةةدوح 29.20انيحعةةٍٛ انًعةةيًس أيةةس أظاظةةٙح ٔأٌ يعيًٓةةى أٚعا

% ٔا فٕا( ٚسٌٔ ي ٌ انًؤظعة ق ب ِّر يبدأ انيحعةٍٛ انًعةيًس اهةٗ رةٕاو يُيااقٓةاح ٔأٌ رةص  جبٛةس 29.72ٔ

% يحاٚدٌٔ( ٚسٌٔ ية ٌ انًؤظعةة قعيًةد غةسق 02.11% ٔا فٕاح 22.01ٔ% ٔا فٕا ي دوح ٔ 20.88يُٓى )

 اني ٕٚس ٔانيحعٍٛ انًعيًس. ٔٔظا م قحفر

ٔٚيبٍٛ يٍ خالل انُيا   أاالِ ظسٔزو قعصٚص انًؤظعةة نهيحعةٍٛ انًعةيًس ٔقٕظةٛح ذنةك نهعةايهٍٛح ٔقُٕٚة  

 انٕظا م ٔان سق انًعيًدو  ٙ ْرا انًاال.
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 (: رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انزشكُض ػهً انؼًال 6انجذول سلى )

 انفمشاد #
اوافك 

 ثشذح
 ًل اوافك يحبَذ اوافك

ًل اوافك 

 ثشذح

انًزىعظ 

 انحغبثٍ

اًلَحشاف 

 انًؼُبسٌ

8. 

رغااؼً انًإعغااخ 

ئنااااااااااً رمااااااااااذَى 

انًُزجاااابد ثألاااام 

َغجخ يًكُاخ ياٍ 

 انؼُىة

 2 0 21 02 26 انيكساز

1.77 1.47 
 %0.00 %2.74 %20.55 %27.40 %49.32 انُعبة%

9. 

رماااىو انًإعغاااخ 

ثبًلعاااازًبع ئنااااً 

شاااكبوي انضثااابئٍ 

 ورغااااااابهى فاااااااٍ

يؼبنجزهاااب ثشاااكم 

 يغزًش

 0 2 1 00 22 انيكساز

1.71 1.63 
 %2.74 %5.48 %6.85 %30.14 %54.79 انُعبة%

12. 

رؼًااام انًإعغاااخ 

ػهاااااااااً رهجُاااااااااخ 

يزطهجااااااااااااااااااااابد 

واحزُبجااااااااااااااابد 

انضثبئٍ وئلُبػهى 

ثًُزجاااااااااابد راد 

 جىدح ػبنُخ

 2 2 20 20 08 انيكساز

1.81 1.49 
 %0.00 %1.37 %16.44 %43.84 %38.36 انُعبة%

 1.53 1.76 رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ انزشكُض ػهً انؼًال يجًىع فمشاد 

 

% 02.11% ٔا فةةٕاح 07.22ٔ% ٔا فةةٕا ي ةةدوح 29.20ٔ(: أٌ رةةص  يةةٍ انعةةايهٍٛ )6ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى )

انعةايهٍٛ يحاٚدٌٔ( ٚسٌٔ ي ٌ انًؤظعة قععٗ إنٗ قفدٚى انًُياا  ي قم َعبة يًكُةة يةٍ انعٛةٕمح ٔأٌ يعيةى 

% ٔا فٕا( ٚسٌٔ ي ٌ انًؤظعة قفٕو ياالظيًاع إنٗ شكأٖ انصيا ٍ ٔقعاْى 22.22% ٔا فٕا ي دوح 12.79ٔ)

% 26.22% ٔا فةٕاح 22.82ٔ% ٔا فةٕا ي ةدوح 26.26ٔ ٙ يعانايٓا ي كم يعيًسح ٔأٌ رص  جبٛةس يةُٓى )

ٔإقُةاآى يًُياةا  ذا  رةٕاو  يحاٚدٌٔ( ٚسٌٔ ي ٌ انًؤظعة قعًم اهٗ قهبٛةة يي هبةا  ٔاحيٛارةا  انصيةا ٍ

 اانٛة.
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ٔٚيبٍٛ يٍ انُيا   أاةالِ ظةسٔزو يةرل إاازو انًؤظعةة نهًصٚةد يةٍ انآةٕا  ةٙ انيفهٛةم يةٍ َعةبة انعٛةٕم  ةٙ 

يُيااقٓاح ٔقعصٚص اظةيًاآا ن ةكأٖ شيا ُٓةاح جًةا ٚيبةٍٛ انحارةة نصٚةااو قهبٛةة يي هبةا  ٔاحيٛارةا  انصيةا ٍ 

 ة.إقُاآى يًُياا  ذا  رٕاو اانٛٔ

 (: رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ اًلنزضاو وانذػى نإلداسح انؼهُب7انجذول سلى )

 انفمشاد #
اوافك 

 ثشذح
 ًل اوافك يحبَذ اوافك

ًل اوافك 

 ثشذح

انًزىعظ 

 انحغبثٍ

اًلَحشاف 

 انًؼُبسٌ

11. 

رغااااااااااؼً اإلداسح 

انؼهُااب ئنااً رؼضَااض 

ورطااىَش ئيكبَُااخ 

انؼبيهٍُ نزحغٍُ 

 أدائهى

 0 0 8 06 21 انيكساز

1.77 1.51 
 %2.74 %2.74 %10.96 %35.62 %47.95 انُعبة%

12. 

رؼًاااااااااااام اإلداسح 

انؼهُب ػهً راىفُش 

انًاااىاسد انًبدَاااخ 

وانجشاااااااااااااااااااشَخ 

وانظااااااااااااااااااشوف 

انًُبعاااااااااااااااااااااجخ 

نهزطاااااااااااااااااااااااىَش 

وانزحغااااٍُ فااااٍ 

 أَظًزهب

 2 2 21 02 09 انيكساز

1.96 1.22 
 %1.37 %5.48 %20.55 %32.88 %39.73 انُعبة%

13. 

اإلداسح  رمااااااااااااااذو

انؼهُااااب انًكبفاااا د 

وانحااااااااااااااااااااىافض 

نهؼبيهٍُ يٍ أجم 

رشااااجُؼهى ػهااااً 

رماااااااذَى جاااااااىدح 

 أفضم

 2 0 7 06 27 انيكساز

1.68 1.61 
 %1.37 %2.74 %9.59 %35.62 %50.68 انُعبة%

 1.44 1.80 رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ نجهخ اًلنزضاو وانذػى نإلداسح انؼهُبيجًىع فمشاد 
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% يحاٚةدٌٔ( 22.96% ٔا فةٕاح 21.60ٔ% ٔا فةٕا ي ةدوح 27.91ٔ(: أٌ غانبٛةة انعةايهٍٛ )7زقةى )ٚيٓس انادٔل 

ٚعيفةةدٌٔ يةة ٌ اإلاازو انعهٛةةا قعةةعٗ إنةةٗ قعصٚةةص ٔق ةةٕٚس إيكاَٛةةة انعةةايهٍٛ نيحعةةٍٛ أاا ٓةةىح ٔأٌ رةةص  يةةٍ انعةةايهٍٛ 

عهٛةةا قعًةةم اهةةٗ قةةٕ ٛس % يحاٚةةدٌٔ( ٚةةسٌٔ يةة ٌ اإلاازو ان02.11% ٔا فةةٕاح 20.88ٔ% ٔا فةةٕا ي ةةدوح 29.72ٔ)

انًٕازا انًااٚة ٔانب سٚة ٔانيسٔف انًُاظبة نهي ٕٚس ٔانيحعٍٛ  ٙ أَيًيٓاح جًا ٚيٓس انادٔل ي ٌ يعيى انعايهٍٛ 

% ٔا فةٕا( ٚةسٌٔ ية ٌ اإلاازو انعهٛةا قفةدو انًكا ةح  ٔانحةٕا ص نهعةايهٍٛ يةٍ أرةم 21.60% ٔا فٕا ي دوح 12.68ٔ)

 ق اٛعٓى اهٗ قفدٚى رٕاو أ عم.

يبٍٛ يٍ انُيا   أاالِ انحارة إنٗ يصٚد يٍ يرل اإلاازو انعهٛا نهإٓا  ٙ ياةال قعصٚةص ٔق ةٕٚس إيكاَٛةة انعةايهٍٛ ٔٚ

ةةا انحارةةة نهعًةةم اهةةٗ قةةٕ ٛس انًةةٕازا انًااٚةةة ٔانب ةةسٚة ٔقحعةةٍٛ ظةةسٔف ا،َيًةةة يةةٍ قبةةم  نيحعةةٍٛ أاا ٓةةىح ٔأٚعا

 انًصٚد يٍ انًكا ح  ٔقُٕٚعٓا. ٛااإلاازو انعهٛاح جًا ٚيبٍٛ انحارة نيفدٚى اإلاازو انعه

 

 عبثؼاب: اخزجبس فشضُبد انذساعخ

 ٙ ْرا انفعى يٍ اندزاظة ظٛفٕو انباحث ياخيباز   سظٛا  اندزاظة ان ساٛةح ٔيٍ خالل ذنك ظٛيى قبٕل أٔ 

عيخدية ي كم  ًُ ا يعايم يٛسظٌٕ ٔانر٘ ٚعد يٍ أْى ٔأجاس انًعايال  ان ز ط  سظٛا  اندزاظة يعيخديا

 انعهٕو اإلَعاَٛة ٔاالريًااٛةح ٔانر٘ ٚ يسغ أٌ ٚكٌٕ جال انًي ٛسٍٚ يٛاَا  جًٛة.خاو  ٙ 

 انفشضُخ األعبط

ال ٕٚرد االقة ذا  االنة إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة  ٙ انًؤظعة يحم 

 اندزاظة.

 ي ح ْٔٙ اهٗ ان كم انيانٙ:ة ا،زٔالخيباز ْرِ ان سظٛة ظٛيى اخيباز ان سظٛا  ان ساٛ

 اخزجبس انفشضُخ انفشػُخ األونً

ال قٕرد االقة ذا  االنة إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق عٛم انً ازجة ٔانعًم اناًااٙ  ٙ  -

 انًؤظعة يحم اندزاظة.
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انزُظًُُخ (: ئخزجبس يؼبيم ثُشوعىٌ وانذًلنخ اًلحصبئُخ نمُبط انؼاللخ ثٍُ انثمبفخ 8انجذول سلى )

 وثٍُ رفؼُم انًشبسكخ وانؼًم انجًبػٍ فٍ انًإعغخ.

 يؼبيم ثُشعىٌ انًجبل
)p-value( 

 انذًلنخ اًلحصبئُخ
 انُزُجخ

دوس انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ رفؼُم 

 انًشبسكخ وانؼًم انجًبػٍ
 رىجذ ػاللخ 2.000 2.846

 

-Pٔأٌ يعةةيٕٖ اندالنةةة االحصةةا ٛة  2.826: أٌ قًٛةةة يعايةةم يٛسظةةٌٕ قعةةأ٘ 8ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى 

Value ٘ٔوهازا َإكاذ أٌ انثمبفاخ انزُظًُُاخ ح 2.21٘ أقةم يةٍ يعةيٕٖ اندالنةة انًعُٕٚةة أ 2.222 قعا

 رإثش فٍ انًشبسكخ وانؼًم انجًبػٍ فٍ انًإعغخ.

ٍُ انثمبفااخ انزُظًُُاخ وثاٍُ رفؼُاام انًشابسكخ وانؼًاام ثُاب ا ػهاً َزُجااخ اخزجابس لًُاخ يؼبياام ثُشعاىٌ ثا

 انجًبػٍ فٍ انًإعغخ  رمجم انفشضُخ انزبنُخ:

رىجذ ػاللخ راد دًلنخ ئحصبئُخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ رفؼُم انًشبسكخ وانؼًم انجًبػٍ فٍ 

 اعخانًإعغخ يحم انذس

 اخزجبس انفشضُخ انفشػُخ انثبَُخ

إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق بٛر انيحعٍٛ انًعيًس  ٙ انًؤظعة يحم ال قٕرد االقة ذا  االنة  -

 اندزاظة.

(: ئخزجبس يؼبيم ثُشوعىٌ وانذًلنخ اًلحصبئُخ نمُبط انؼاللخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ 9انجذول سلى )

 وثٍُ رطجُك انزحغٍُ انًغزًش فٍ انًإعغخ.

 يؼبيم ثُشعىٌ انًجبل
)p-value( 

اًلحصبئُخانذًلنخ   
 انُزُجخ

دوس انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ 

 رطجُك انزحغٍُ انًغزًش
 رىجذ ػاللخ 2.000 2.772

-Pٔأٌ يعةةيٕٖ اندالنةةة االحصةةا ٛة  2.772: أٌ قًٛةةة يعايةةم يٛسظةةٌٕ قعةةأ٘ 9ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى 

Value ٘ٔانزُظًُُاخ وهازا َإكاذ أٌ انثمبفاخ ح 2.21٘ أقةم يةٍ يعةيٕٖ اندالنةة انًعُٕٚةة أ 2.222 قعا

 رإثش فٍ رطجُك انزحغٍُ انًغزًش فٍ انًإعغخ.
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ثُب ا ػهً َزُجخ اخزجبس لًُخ يؼبيم ثُشعىٌ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ رطجُك انزحغٍُ انًغزًش فاٍ 

 انًإعغخ  رمجم انفشضُخ انزبنُخ:

انًغزًش فٍ انًإعغخ يحم  رىجذ ػاللخ راد دًلنخ ئحصبئُخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ رطجُك انزحغٍُ

 انذساعخ

 اخزجبس انفشضُخ انفشػُخ انثبنثخ

ال قٕرد االقة ذا  االنة إحصا ٛة يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛةة ٔيةٍٛ انيسجٛةص اهةٗ انعًةال   ةٙ انًؤظعةة يحةم  -

 اندزاظة.

ُخ (: ئخزجبس يؼبيم ثُشوعىٌ وانذًلنخ اًلحصبئُخ نمُبط انؼاللخ ثٍُ انثمبفخ انزُظ12ًُانجذول سلى )

 وثٍُ انزشكُض ػهً انؼًال  فٍ انًإعغخ.

 يؼبيم ثُشعىٌ انًجبل
)p-value( 

 انذًلنخ اًلحصبئُخ
 انُزُجخ

دوس انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ 

 انزشكُض ػهً انؼًال 
 رىجذ ػاللخ 2.000 2.776

 

-Pٔأٌ يعةةيٕٖ اندالنةةة االحصةةا ٛة  2.776: أٌ قًٛةةة يعايةةم يٛسظةةٌٕ قعةةأ٘ 22ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى 

Value ٘ٔوهازا َإكاذ أٌ انثمبفاخ انزُظًُُاخ ح 2.21٘ أقةم يةٍ يعةيٕٖ اندالنةة انًعُٕٚةة أ 2.222 قعا

 رإثش فٍ انزشكُض ػهً انؼًال  فٍ انًإعغخ.

ثُب ا ػهً َزُجخ اخزجابس لًُاخ يؼبيام ثُشعاىٌ ثاٍُ انثمبفاخ انزُظًُُاخ وثاٍُ انزشكُاض ػهاً انؼًاال  فاٍ 

 انًإعغخ  رمجم انفشضُخ انزبنُخ:

راد دًلنخ ئحصبئُخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ انزشكُض ػهً انؼًال  فٍ انًإعغخ يحم رىجذ ػاللخ 

 انذساعخ

 اخزجبس انفشضُخ انفشػُخ انشاثؼخ

ال قٕرد االقة ذا  االنة إحصةا ٛة يةٍٛ انافا ةة انيُيًٛٛةة ٔيةٍٛ انيةصاو ٔااةى اإلاازو انعهٛةا  ةٙ انًؤظعةة  -

 يحم اندزاظة.
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يؼبيم ثُشوعىٌ وانذًلنخ اًلحصبئُخ نمُبط انؼاللخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ  (: ئخزجبس11انجذول سلى )

 وثٍُ انزضاو ودػى اإلداسح انؼهُب فٍ انًإعغخ.

 يؼبيم ثُشعىٌ انًجبل
)p-value( 

 انذًلنخ اًلحصبئُخ
 انُزُجخ

دوس انثمبفخ انزُظًُُخ فٍ 

 انزضاو ودػى اإلداسح انؼهُب
 رىجذ ػاللخ 2.000 2.658

 

-Pٔأٌ يعةةيٕٖ اندالنةةة االحصةةا ٛة  2.618: أٌ قًٛةةة يعايةةم يٛسظةةٌٕ قعةةأ٘ 22ٚيٓةةس اناةةدٔل زقةةى 

Value ٘ٔوهازا َإكاذ أٌ انثمبفاخ انزُظًُُاخ ح 2.21٘ أقةم يةٍ يعةيٕٖ اندالنةة انًعُٕٚةة أ 2.222 قعا

 رإثش فٍ انزضاو ودػى اإلداسح انؼهُب فٍ انًإعغخ.

ىٌ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ انزضاو ودػى اإلداسح انؼهُب فاٍ ثُب ا ػهً َزُجخ اخزجبس لًُخ يؼبيم ثُشع

 انًإعغخ  رمجم انفشضُخ انزبنُخ:

رىجذ ػاللخ راد دًلنخ ئحصبئُخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ انزضاو ودػى اإلداسح انؼهُب فٍ انًإعغخ يحم 

 انذساعخ

 

ئَجبثُخ  رمجم انفشضُخ األعبط نهذساعخ وثُب ا ػهً َزبئج اخزجبس انفشضُبد انفشػُخ  حُث كبَذ كههب 

 وهٍ:

َىجذ ػاللخ راد دًلنخ ئحصبئُخ ثٍُ انثمبفخ انزُظًُُخ وثٍُ رطجُك ئداسح انجىدح انشبيهخ فٍ انًإعغخ 

 يحم انذساعخ

 َزبئج انذساعخ

قٕصم انباحث  ةٙ ْةرِ اندزاظةةح يعةد إرسا ٓةا ي ةفٛٓا انُيةس٘ ٔانعًهةٙح ٔيعةد ٔصةف انًٕظةٕع ٔازاظةيّ 

 ا ٔقحهٛم َيا اّ ٔإرسا  االخيبازا  انالشية نيحدٚد انعالقة يٍٛ يي ٛساقّ إنٗ انُيا   انيانٙ:يٛداَٛا 

يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق عٛم  2.21قٕرد االقة ازقباغٛة ذا  االنة إحصا ٛة اُد يعيٕٖ أن ا ٚعأ٘  -2

 . ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةانً ازجة ٔانعًم اناًااٙ 

يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ  2.21قٕرةةد االقةةة ازقباغٛةةة ذا  االنةةة إحصةةا ٛة اُةةد يعةةيٕٖ أن ةةا ٚعةةأ٘  -0

 . ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةق بٛر انيحعٍٛ انًعيًس 
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يةةٍٛ انافا ةةة انيُيًٛٛةةة ٔيةةٍٛ  2.21قٕرةةد االقةةة ازقباغٛةةة ذا  االنةةة إحصةةا ٛة اُةةد يعةةيٕٖ أن ةةا ٚعةةأ٘  -2

 .عة يحم اندزاظة ٙ انًؤظانيسجٛص اهٗ انعًال  

يٍٛ انافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ انيصاو  2.21قٕرد االقة ازقباغٛة ذا  االنة إحصا ٛة اُد يعيٕٖ أن ا ٚعأ٘  -2

 . ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةٔااى اإلاازو انعهٛا 

 2.21ٔجخالصة ااية أظٓس  اندزاظة ٔرٕا االقة ازقباغٛة ذا  االنة إحصا ٛة اُةد يعةيٕٖ أن ةا ٚعةأ٘ 

 . ٙ انًؤظعة يحم اندزاظةانافا ة انيُيًٛٛة ٔيٍٛ ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة 

 رىصُبد انذساعخ

ٕاو ان ةايهة  ةٙ يؤظعةة يعد إَااش انباحث نٓةرِ اندزاظةة حةٕل:  أز انافا ةة انيُيًٛٛةة  ةٙ ق بٛةر إاازو اناة

METALLICO  نهصُااا  انًعدَٛة  ٔقٕصهّ إنٗ انُيا  ح ٚع  يإًاة يٍ انيٕصٛا  انيٙ ٚاد انعًةم

ٔ فاةا نٓةا يُاظةباا ني عٛةم ق بٛةر إاازو اناةٕاو ان ةايهة  ةةٙ انًؤظعةة يحةم اندزاظةة اَ القاةا يةٍ قعصٚةص انافا ةةة 

 انيُيًٛٛةح ْٔٙ اهٗ ان كم انيانٙ:

بعٛػ اإلرسا ا  اإلاازٚة ٔانيخ ٛف يٍ انيعفٛدا  انيُيًٛٛةح ٔق كٛم ناةاٌ انعًةم ظعٙ انًؤظعة ني -2

انيٙ قخ ف يٍ حدو خ ٕغ انعةه ةح ٔانةر٘ يةٍ شة َّ قعصٚةص قبةاال ا، كةاز ٔانًعهٕيةا  ٔاني ةاٛ  

 اهٗ اإليداع ٔانً ازجة  ٙ اقخاذ انفسازا .

 ص ْرِ انافا ة.قكسٚط يبدأ انً أزا   ٙ اقخاذ انفسازا  ي  انعايهٍٛ ٔقعصٚ -0

االْيًاو ييحعةٍٛ يٛ ةة ٔظةسٔف انعًةم ٔاالظةيًاع أجاةس إنةٗ شةكأٖ ٔاقيساحةا  انعةايهٍٛ ٔانعةعٙ  -2

 نًعانايٓا.

يرل انإٓا  ٙ قٕحٛد انًص هحا  ٔانعبازا  انًعيخدية  ٙ يٛ ة انعًم ٔانحسو اهةٗ أٌ ٚ ًٓٓةا  -2

 رًٛ  انعايهٌٕ.

ٔخازرٛاةةا ٔذنةةك يعةةد قحدٚةةد اقٛةةر نالحيٛارةةا  انيدزٚبٛةةة قعصٚةةص االْيًةةاو ييةةدزٚ  انعةةايهٍٛ ااخهٛاةةا  -1

 ٔقخ ٛػ ٔقُ ٛر انبساي  انيدزٚبٛة انًُاظبة.

 االْيًاو ييٕ ٛس يعط ا،َ  ة االريًااٛة ٔانيس ٛٓٛة خازف يٛ ة انعًم. -6

 انفٛاض انًعيًس نإاو انًُياا  ٔاايًاا يبااا انيحعٍٛ انًعيًس ٔانيفهٛم يٍ انعٕٛم ٔا،خ ا . -7

قفًٛٛةةا  أزٚةةة ،اا  انعةةايهٍٛ يةةٍ قبةةم اإلاازو انعهٛةةا ٔقعصٚةةص االْيًةةاو يانًكا ةةح  ٔقُٕٚةة  إرةةسا   -8

 أظانٛبٓا ٔإَٔاآا.

 قكساز ْرِ اندزاظة يسو ظُٕٚاا نًالحية اني ٛسا  ان از ة اهٗ انافا ة انيُيًٛٛة  ٙ انًؤظعة. -9

اهةةٗ ق بٛةةر إاازو  إرةةسا  ازاظةةا  قفًٛٛٛةةة ندزاظةةة انًةةؤثسا  ا،خةةسٖ غٛةةس انافا ةةة انيُيًٛٛةةة -22

 انإاو ان ايهة  ٙ انًؤظعة.
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 انًصبدس  وانًشاجغ

: انًشاجغ ثبنهغخ انؼشثُخ  أوًلا

 انكزت -1

. اإلاازو ٔانيُيٛى انً ةةةةاْٛىح انٕظةةةةا فح انعًهٛةةةةا  . (0222)  أيةةةةٕ يصةةةة  ٗح ابةةةةد انكةةةةسٚى -

 االظكُدزٚة: انداز اناايعٛة نهُ س ٔانيٕشٚ . 

. انًةةةةةٕازا انب ةةةةةسٚة  يةةةةةدخم نيحفٛةةةةةر انًٛةةةةةصو (0222 ) أيةةةةةٕ يكةةةةةسح يصةةةةة  ٗ يحًةةةةةٕا -

 انيُا عٛة .االظكُدزٚة: انداز اناايعٛة.

 . انيًٛٛص انيُيًٛٙ. ان بعة ا،ٔنٗ. اًاٌ: ااز انساٚة نهُ س ٔانيٕشٚ . (0222)أظاية ح  خٛس٘ -

. اناةةةٕاو ان ةةةايهة ٔانًؤشةةةسا   ةةةٙ انيعهةةةٛى اناةةةايعٙ. ( 0227)   انعةةةعٛد احًةةةد دمحم حأشةةةسف -

 االظكُدزٚة: ااز اناايعة انادٚدو. 

ج ةا و ٔرةٕاو انخةديا  انهٕرٛعةيٛة. اإلظةكُدزٚة: انةداز (  0220) إازٚطح ثايا ابد انسحًةاٌ. -

 اناايعٛة. 

ًٛة ازاظا  يٛداَٛة  ٙ إاازو ا،اًال. اًاٌ: ااز انٛاشٔز٘ انعه ( 0222) يٕيدٍٚ. حيانكبٛس -

 نهُ س ٔانيٕشٚ . 

ازاظا  إاازٚة يعاصسو. ان بعة انااَٛة. اًةاٌ: ااز انًٛعةسو (  0222) يالل خهف ح  انعكازَة -

 نهُ س ٔانيٕشٚ  ٔان بااة. 

أخالقٛا  انعًم. ان بعة انخايعة. اًةاٌ: ااز انًٛعةسو نهُ ةس (  2015) يالل خهف ح انعكازَة  -

  ٔانيٕشٚ .

نيخ ٛػ ٔقًُٛة انًٕازا انب سٚة. انفاْسو: انداز اناايعٛة نهُ س حعٍح زأٚة. يدخم اظيساقٛاٙ  -

 ٔانيٕشٚ .

 إاازو انًٕازا انب سٚة. اناصا س: يدٚسٚة انُ س ياايعة قانًة. ( 0222) ٔظٛهة. ح حًدأ٘  -

 .اْٛى ردٚدو  ٙ اهى اإلاازو. اًاٌي ( 0229) خياو ابد انسحٛى.ح انعحًٛا   -

 إاازو انفٕٖ انعايهة. يٛسٔ : ااز انُٓعة نه بااة ٔانُ س.  ( 2989 )ااشٕزح أحًد صفس. -

انًٛةةصو انيُا عةةٛة ٔ ةةر يُيةةٕز اظةةيساقٛاٛا  اني ٛٛةةس انيُيًٛةةٙ.  ( 0222 )اييعةةاو. حااشةةٕز٘ -

 .زاٌ: ااز ا،ٚاو نهُ س ٔانيٕشٚ ا،

ااز اإلقااْا  انحدٚاة  ٙ إاازو انًةٕازا انب ةسٚة. اإلظةكُدزٚة:  (  0220) صالد. حابد انباقٙ -

 اناايعة انادٚدو نهُ س ٔانيٕشٚ . 

. اًةةاٌ: (9001)إاازو اناةةٕاو ان ةةايهة ٔيي هبةةا  اني ْٛةةم نعٚةةصٔ  ( 0228)   ةةٕاش.ح انيًًٛةةٙ  -

 اانى انكي  انحدٚث نهُ س ٔانيٕشٚ . 
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انعةهٕك انيُيًٛةٙ  ةٙ يُيًةا  ا،اًةال. ا،زاٌ: ااز ٔا ةم   (0221 )انعًٛاٌح يحًٕا ظةهًاٌ -

 نهُ س. 

َيةاو انًعهٕيةا  اإلاازٚةةة انًيفديةة. اًةةاٌ: ااز ( 0222)   ةةسف. دمحم ابةد انحعةةٍٛ آلان ةا ٙح  -

 ٔا م نهُ س ٔانيٕشٚ . 

 اقخاذ انفساز يٍٛ انعهى ٔاالييكاز. االظكُدزٚة: انداز اناايعٛة. (   0227) ياْسح أحًد -

 إاازو انإاو ان ايهة. اًاٌ: ااز ص ا  نهُ س ٔانيٕشٚ .  (0222 )ي يٌٕ اندزااجة ٔآخسٌٔ -

َيسٚةةة انيُيةةٛى ٔانًُيًةةة. ان بعةةة انسايعةةة. اًةةاٌ: ااز ٔا ةةم (  0222 ) دمحم ااصةةٙ انًاٛهةةٙ -

 نهُ س ٔانيٕشٚ . 

إاازو انإاو ان ايهة ي اْٛى ٔق بٛفا . ا،زاٌ: ااز ٔا م نهُ ةس  ( 0222 ) يح ٕظ أحًد رٕاو -

 ٔانيٕشٚ .

إاازو انًُ ةةةح  انًعاصةةةسو. ان بعةةةة ا،ٔنةةةٗ. يٛةةةسٔ : ياةةةد انًؤظعةةةة  (0222) يسجةةةةي ةةةُاٌ  -

 اناايعٛة نهُ س ٔانيٕشٚ . 

 

 

 انشعبئم -2

انافا ةة انيُيًٛٛةة ٔاالقاقٓةا ياالَيًةا  انيُيًٛةٙ. زظةانة  ( ح 0226)حًةد يةٍ  سحةاٌ ح ان هٕ٘  -

يارعيٛس  ٙ انعهٕو اإلاازٚة. رايعة َاٚف انعسيٛة نهعهٕو ا،يُٛة. جهٛة انعهٕو اإلاازٚة نهدزاظا  

 انعهٛا. 

ق بٛر إاازو انإاو ان ايهة  ٙ انًؤظعةا  اإلااليٛةة رسٚةدو انخبةس  ( ح 0222)خاند ح شسٚ ٙ  -

ا. زظانة  يارعةيٛس  ةٙ اهةٕو االاةالو ٔاالقصةال. رايعةة اناصا ةس. جهٛةة انعهةٕو انعٛاظةٛة ًَٕذرا

 ٔاالاالو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبَُاب: انكزت األجُجُخ
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